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Kom allemaal op 28 juni om 9.30 uur naar
de commissie BWB op het stadhuis!
Na 2,5 jaar overleg hebben we er genoeg van! In januari
2015 hebben we na jarenlange interne discussie besloten dat we niet langer huisbaas en belangenbehar ger
tegelijk kunnen en willen zijn. Met toestemming van het
congres hebben we wethouder Schneider erover geïnformeerd dat we de huurovereenkomsten met de
Gemeente willen ontbinden. Jarenlang hebben we gra s
de huurpenningen geïnd en waren we verantwoordelijk
voor ongeveer alles wat achter de toegangshekken
gebeurt. Dat willen we niet meer.

Hiervoor leek begrip te zijn en 1 januari 2017 werd als
streefdatum genoemd voor de overdracht. Echter de
Gemeente wil niet zelf de bijna 5.000 contracten beheren en afsluiten en is daarom dri1ig op zoek gegaan naar
een organisa e die dit wel wil doen. De keuze is gevallen
op het AVVN die hiermee ervaring hee1. Om belangenbehar ging te scheiden van de verhuurderstaak hebben
zij hiervoor een S ch ng opgericht (S ch ng VIN). Maar
er is nog steeds geen contract! Of we na drie jaar onderhandelen eindelijk per 1.1.2018 de verhuurderstaak kunnen afstoten is dus maar de vraag. Om druk uit te oefeWe zijn er als RBvV voor de belangenbehar ging van de
nen op de onderhandelingen met het AVVN gaan we
leden en niet als handhavers voor een zich terugtrekkenspreek jd aanvragen bij de commissie BWB en we roede overheid!
pen daarom onze leden op ons hierin door hun aanwezigheid te ondersteunen. Op de agenda zal de al jaren
geleden toegezegde volkstuinenno e staan, een mooie
gelegenheid om onze visie aan de commissieleden uit te
leggen. Al jarenlang is er geen volkstuinenbeleid bij de
Gemeente Ro7erdam dus het wordt jd dat we iets van
ons laten horen! Voorafgaande aan de commissie zullen
we gesprekken voeren met de frac es op het stadhuis
en vanzelfsprekend de pers inschakelen. Laten we niet
langer het braafste jongetje van de klas zijn en de poliek duidelijk maken dat we met 5.000 tuinders die
127 hectare van de Ro7erdamse grond onderhouden
(en hiervoor nog betalen ook) eindelijk gehoord willen
worden!
We gaan het hem vertellen!

Een volkstuinhuisje kopen is iets anders dan een volkstuin huren
Zolang wij nog huurcontracten met de Gemeente
Ro7erdam hebben, zullen we ons ook houden aan de
opgelegde spelregels. Dat betekent dat de RBvV de
enige is die overeenkomsten mag afsluiten over het in
gebruik geven van tuinen. Te vaak maken we nog mee
dat besturen eigen contracten opstellen en tuinders
het hele jaar op de tuin wonen. Dit mag niet!
Als het dan mis gaat, wordt de RBvV ingeschakeld. Dat
doen we met liefde, maar zi7en er niet op de wachten.

De koop van een huisje staat los van het afsluiten van
een overeenkomst met ons en we gaan aangeboden
overeenkomsten voortaan strenger controleren! Hee1
betrokkene voldoende inkomen om de jaarnota te betalen? Woont hij of zij in de regio Ro7erdam? Hee1 de
huurder een vast adres, zijn er andere zaken die onderzocht moeten worden? Laten we er met elkaar voor
zorgen dat er met plezier op de complexen getuinierd
kan blijven worden.
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Cursus kascontrole in de maak!
Steeds vaker krijgen we vragen om te ondersteunen bij
de kascontroles of commissieleden te vertellen hoe
een kascontrole precies moet plaats vinden. Niet helemaal onbegrijpelijk want als kascontrole heb je toch
een behoorlijke verantwoording.

Taxatiecursus AVVN

Daarom hebben we ons eigen ﬁnancieel administra ekantoor Ocean Finance gevraagd of zij een
cursus kunnen geven.

Omdat we hopen dat het contract met het AVVN toch
snel wordt ondertekend, zijn we druk bezig om met
hen te bespreken hoe we de samenwerking beter vorm
kunnen gaan geven. Een onderdeel hiervan zou kunWe hopen daar in het nen zijn dat we de taxa ecursus van hen inkopen zodat
het in de toekomst niet meer uitmaakt waar je je huisnajaar mee te starje koopt of verkoopt of dit nu in Ro7erdam is of elders.
ten.
Hou de berichtgeving Ook hier hopen we binnenkort meer over te kunnen
vertellen!
dus in de gaten!

Meedenkers gevraagd!
Sinds eind 2014 hebben we binnen de RBvV een
Adviesgroep die meedenkt over de toekomst van de
bond. Voorheen waren dat afgevaardigden van de
units maar steeds vaker worden mensen uitgenodigd
op basis van hun kennis. Zo is er gesproken met commissieleden en zal er binnenkort nagedacht worden
over de toekomst van het ﬁnancieringsfonds.
Maar ook het aantrekken van nieuwe bestuurders
staat binnenkort op het programma.
Denk je over een speciﬁek onderwerp voldoende kennis te bezi7en of wil je er gewoon over meepraten,
meldt je dan aan bij yvonne.claassen@rbvv.nl
De adviescommissie vergadert maandelijks of soms
tweemaandelijks op een woensdagavond van 20.0022.00 uur op de Strevelsweg.
De vergaderingen zijn ook ter voorbereiding van zaken
die op de Algemene Ledenvergadering besproken gaan
worden. In ieder geval zijn dit:
•
•
•
•

De toekomst van het ﬁnancieringsfonds
Het nieuwe huishoudelijke reglement
Een samenwerkingsovereenkomst met het AVVN
Hoe trekken we nieuwe bestuurders aan en hoe
gaan hun taken er straks uitzien?

Soms slaan we de plank ook gewoon mis. Door gebrek aan belangstelling hebben we de cursus
natuurlijk tuineren moeten afzeggen. Dat geldt ook voor de vorig jaar geplande weerbaarheidstraining voor besturen. Laat ons daarom weten waar behoe e aan is. Dan kunnen we hier rekening mee
houden. Reac es graag naar info@rbvv.nl
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